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CUPRINS

TEMA V - CUM MĂ PREGĂTESC PENTRU ANGAJARE? 



CUM MĂ PREGĂTESC 

PENTRU ANGAJARE? 

1. Portofoliul personal. Scrisoarea de intenţie. 

Curriculum Vitae.

2. Interviul - Pregătirea pentru interviu. Cum se 

poate face o impresie bună la interviu?

TEMA 5 

Orientarea şi consilierea în carieră
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þ ce conţine un portofoliu personal;

þ câteva reguli generale importante de respectat în Scrisoarea de intenţie/ 

Curriculum Vitae / Interviu.

 

 

þ să concepi cât mai corect portofoliul personal, scrisoarea de intenţie, 

Curriculum Vitae;

þ cum să te pregăteşti pentru un interviu;

þ ce să faci şi ce să nu faci în timpul unui interviu. 

þ ce răspunsuri recomandă specialiştii pentru cele mai frecvente întrebări 

adresate la un interviu.

 

că o informare atentă şi o pregătire amănunţită 

sunt foarte importante pentru angajare!

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Vei afla

Vei învăţa

Vei şti

Vei înţelege 
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Cum mă pregătesc pentru angajare?



PORTOFOLIUL PERSONAL

Portofoliul personal este un dosar care cuprinde documente şi 

acte importante care atestă eforturile tale în diferite domenii, 

realizările şi progresele de-a lungul anilor.

Portofoliul personal trebuie să conţină:

þ Curriculum Vitae, preferabil cu o poză color, tip portret, cât mai 

recentă;

þ Scrisoare de intenţie (numită şi scrisoare de motivaţie sau de 

prezentare);

þ Diplome şi/sau certificate care atestă competenţe speciale pe 

care le ai (ex. atestate de limbi străine sau operare/programare 

pe computer, design web etc.);

þ Diplome şi/sau certificate care atestă competenţe în 

specialitate (ex. vânzări, negociere, management etc.);

þ Acte care atestă apartenenţa la cluburi sau asociaţii,

þ Certificate de absolvire pentru diverse cursuri extraşcolare;

þ Premii pentru diverse activităţi, concursuri;

þ Atestarea unor funcţii (de exemplu şef al clasei, al echipei de 

fotbal etc.), ale unor activităţi desfăşurate, ale unor 

responsabilităţi cu care ai fost însărcinat, relevante pentru 

postul solicitat;

þ Burse obţinute, medalii. 

Practic, Portofoliul personal poate conţine orice te prezintă şi te 

reprezintă în faţa celorlalţi, fie că sunt reprezentanţii unor instituţii 

de studii superioare, angajatori, parteneri de afaceri sau orice 

altcineva cu care intri într-o relaţie de colaborare în carieră.

REŢINE

Orientarea şi consilierea în carieră

4

Gândeşte-te la întreaga ta activitate de până acum. Fă o listă cu 

documentele (certificate, diplome, atestate, recomandări) pe 

care le-ai putea pune deja în Portofoliul personal.

EXERCIŢIU
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Scrisoarea de intenţie  (numită şi scrisoare de motivaţie sau  

scrisoare de prezentare) reprezintă primul contact pe care îl stabileşti 

cu angajatorul. 

Scrisoarea de intenţie creează puntea de legăturã dintre CV-ul tău şi 

locul de muncă pe care îl soliciţi.

 

Aşa cum reiese şi din denumire, Scrisoarea de intenţie (de 

motivaţie) trebuie să prezinte motivaţia ta pentru care ai ales 

locul de muncă respectiv, calificările şi aptitudinile tale, punctele 

tale forate, atu-urile care te fac candidatul ideal pentru poziţia/ 

postul/firma respectivă dar şi disponibilitatea ta faţă de compa-

nia/firma/instituţia angajatoare. 

Scrisoarea de intenţie/motivaţie pune în valoare capacitatea ta 

de a construi o imagine, de a «vinde» o idee, de a demonstra 

profesionalism. 

Scrisoarea de intenţie/motivaţie reprezintă prima şansă de a te 

face remarcat, de a-i arăta angajatorului că îi cunoşti nevoile şi că 

tu, mai mult ca orice alt candidat, poţi aduce îmbunătăţiri pentru 

a creşte eficienţa firmei. De aceea, o astfel de scrisoare trebuie 

concepută exclusiv pentru firma şi pentru postul vizat.

3. Prelucrare după http://www.ciocp.ro/content/view/46/73/

 SCRISOAREA DE INTENŢIE 

REŢINE
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3. Să conţină minimum 3 şi maximum 5 paragrafe

þ

specificarea sursei din care s-a aflat de disponibilitatea postului;

þ în al doilea se menţionează motivul pentru care se doreşte postul respectiv, principalele 

calităţi care-l recomandă pe candidat pentru ocuparea postului şi intenţiile acestuia de a 

veni în întâmpinarea nevoilor firmei /instituţiei, calificările care-l fac potrivit pentru acel loc 
de muncă - experienţa, pregătirea şcolară, abilităţi specifice şi responsabilităţi avute mai 
înainte (se pot da exemple de rezultate măsurabile);

þ în următoarele maxim două paragrafe se face trimitere la CV-ul anexat şi se pot aduce alte 
argumente, exemple, informaţii care pot fi utile pentru angajatori şi care să le arate că acel 
candidat are încredere în sine şi în existenţa beneficiilor de ambele părţi. Se pot aminti 
recomandările şi informaţiile suplimentare pe care le-ar putea obţine din alte surse (foşti 
angajatori de exemplu);

þ în paragraful de încheiere se manifestă disponibilitatea de a participa la interviu, se solicită 
o întrevedere menţionând datele de contact şi se mulţumeşte pentru timpul acordat 

parcurgerii scrisorii şi CV-ului care însoţeşte scrisoarea.

4. Să conţină următoarele informaţii: 

þ  Numele şi prenumele, adresa, nr. de telefon ale candidatului;

þ  Numele şi titulatura persoanei care se ocupă de angajări;
þ  Numele şi adresa companiei /instituţiei angajatoare;

în primul paragraf se men ionează poziţia de interes (solicitarea clară a postului dorit) cu ţ

Scrisoarea de intenţie nu are un conţinut standard, dar trebuie să 

îndeplinească câteva condiţii:

1. Să nu fie mai mare de o pagină A4!

2. Să fie adresată persoanei care se ocupă de angajări (numele şi 

titulatura), Departamentului de Resurse Umane sau Managerului 

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE

1. Să treci numele, adresa, numărul de telefon la care poţi fi 

contactat, adresa de e-mail.

2. Modul de adresare să fie formal: „Stimate Domnule Director/ 

Preşedinte” sau „Compartimentului de Resurse Umane”; „Stimată 

doamnă Conf. Dr.  Elena Popa, Director resurse umane” etc.

3. Conţinutul să fie în acord cu obiectivele firmei şi să 

evidenţieze avantajele angajatorului dacă te angajează.

4. Să arăţi că eşti disponibil pentru interviu, examen, testare, 

angajare de probă.

5. Să nu pui condiţii.

REŢINE
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1. Îţi doreşti să fii şeful clasei. Concepe o scrisoare de prezentare 

prin care să-i convingi pe colegi că eşti cel mai potrivit pentru 

această funcţie. 

2. Citeşte scrisoarea colegilor tăi. Discută cu ei şi încearcă să afli 

dacă ai întocmit-o bine sau dacă ar mai fi trebuit scris şi altceva.

3. Realizează o scrisoare de intenţie pentru un post disponibil 

la o mare firmă internaţională. Imaginează-ţi că aştepţi de 10 

ani un astfel de post. Este exact ce-ţi doreşti să faci, ce ştii şi ce-ţi place să faci şi este 

şi foarte bine plătit. Poţi să te inspiri din alte scrisori de intenţie pe care le găseşti ca 

model în cărţi sau pe internet. 

Scrisoare de intenţie

LUCREAZĂ
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CURRICULUM VITAE

4CV-ul  (Curriculum Vitae) este o scurtă autobiografie care 

cuprinde toate datele privind identitatea, starea civilă, 

activitatea şcolară şi/sau extraşcolară, situaţia profesională 

(locurile de muncă şi funcţiile avute), precum şi date despre 

abilităţi, aptitudini, pasiuni, hobby-uri etc.

CV-ul este util unei persoane care participă la un concurs sau la un 

examen pentru ocuparea unui loc de studii sau unui loc de muncă.

CV-ul trebuie astfel realizat încât să trezească interesul viitorului angajator. Pe baza CV-ului şi a 

Scrisorii de intenţie angajatorul îşi face o impresie şi decide dacă candidatul ar putea fi un 

potenţial angajat şi ar merita să fie chemat la o întrevedere (discuţie, interviu). De aceea este 

foarte important ca CV-ul să se deosebească prin ceva de alte CV-uri, să aducă ceva nou care să 

atragă atenţia.

CV-ul bun este corect formulat, ordonat, concis, scurt şi la obiect, redactat, uşor lizibil.

CV-ul trebuie să conţină:

 4. Prelucrare după http://www.studentie.ro/cariera/Ghid-cariera-i69/Sfaturi-cariera-c149/Secretele-CV-ului-id4140

1. Datele personale: Numele complet al aplicantului, data şi locul naşterii, domiciliul şi adresa 

de corespondenţă, numărul de telefon, adresa de e-mail, eventual starea civilă.

2.  Obiectiv de carieră: ce fel de activitate profesională se vizează şi la ce nivel.

3.  Studii: ultimele şcoli absolvite, specializările/profilele, eventualele rezultate şi premii 

obţinute la diferite concursuri şi competiţii, activităţile desfăşurate în cadrul diferitelor 

asociaţii şi organizaţii şi principalele cursuri de perfecţionare. 

4. Experienţa profesională: în ordine invers cronologică, locurile de muncă anterioare cu 

specificarea poziţiei şi/sau a postului ocupat şi descrierea pe scurt a principalelor activităţi/ 

responsabilităţi. 

Persoanele debutante pot menţiona practica profesională din timpul şcolii/facultăţii, 

principalele activităţi şi abilităţi dobândite.

5. Limbi străine: limbile străine cunoscute şi nivelul de cunoaştere al acestora, pe cele trei 

componente principale (scris, citit, vorbit). 

Se pot menţiona şi atestatele obţinute, specificându-se: tipul atestatului, data examenului, 

rezultatul/calificativul obţinut.

INFORMA II 
     

Ţ UTILE

Orientarea şi consilierea în carieră
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5. Cunoştinţe de utilizare a calculatorului: programele şi/sau limbajele de programare 

cunoscute. 

6. Permis de conducere: dacă aplicantul are sau nu carnet de conducere; în cazul în care are 

permis, se specifică data obţinerii permisului şi categoria/categoriile pentru care este valabil.

7. Alte abilităţi şi competenţe: orice alte domenii în care sunt dezvoltate 

abilităţi/competenţe profesionale (ex. dactilografiere, lectură rapidă, labiolectură etc.)

8. Hobby-uri: cercurile de interes, preocupările din timpul liber, pasiuni extraprofesionale.

Pentru ca un CV să fie apreciat de angajator se recomandă: 

þ să fie concis - 1-2 pagini;

þ să foloseşti verbe care exprimă acţiunea;

þ să eviţi propoziţiile declarative (ex. Am elaborat ...);

þ să eviţi construcţiile pasive (ex. Am fost responsabil cu ...);

þ să scoţi în evidenţă experienţa profesională relevantă 

pentru postul pentru care candidezi;

þ să fie scris corect din punct de vedere gramatical, fără 

abrevieri şi prescurtări;

þ să foloseşti hârtie de bună calitate;

þ să eviţi detaliile de prisos;

þ să NU menţionezi motivele plecării de la vechiul loc de 

muncă, eşecurile, bolile, apartenenţa politică, 

naţionalitatea, salariul;

þ să nu scrii neadevăruri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În continuare poţi găsi modelul CV-ului european, în 

format Europass (cel mai solicitat de angajatori la ora actuală). 

Completează-l. 

Dacă întâmpini dificultăţi, intră pe pagina de web 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Dow

nloads.csp?loc=ro_RO.  

Aici vei găsi toate informaţiile de care ai nevoie pentru a 

completa corect fiecare rubrică.

LUCREAZĂ

REŢINE
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Pregătirea pentru interviu. 

Cum se poate face o  impresie bună la interviu? 

Interviul este o discuţie faţă în faţă sau la telefon cu 

angajatorul sau cu o persoană de la Departamentul de Resurse 

Umane, specialist în evaluarea psihologică a solicitanţilor de 

locuri de muncă.

Invitarea la un interviu indică faptul că, pentru angajator, eşti 

un potenţial angajat. La interviu sunt chemaţi cei care au atras atenţia 

prin candidatura depusă şi despre care angajatorul doreşte să afle 

mai multe, astfel încât să facă cea mai bună alegere. 

Interviul este momentul în care angajatorul va afla dacă 

eşti cel mai potrivit (dintre mai mulţi candidaţi) pentru postul 

solicitat şi dacă te vei adapta echipei de lucru. 

Pregătirea pentru interviu înseamnă să afli cât mai multe despre 

angajator şi despre domeniul în care acesta activează şi despre 

post:

Ce ar fi bine să ştii?

þ

publică etc.);

þ produsele/serviciile pe care le realizează;

þ anul înfiinţării, numărul de angajaţi, locaţii, clienţii, principalii 

concurenţi etc.;

þ descrierea succintă a atribuţiilor postului vacant.

 numele şi tipul firmei (S.A., S.R.L, companie mixtă, instituţie 

INTERVIUL

INFORMA II 
     

Ţ  UTILE

REŢINE
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Ce ar fi bine să faci înainte de interviu?

þ

internet, la prieteni sau cunoscuţi, la actuali angajaţi la firma/ 

instituţia la care este interviul etc.

þ să-ţi faci o scurtă autoprezentare pe care să fii pregătit să o prezinţi 

în 10-15 minute şi din care să reiasă experienţa profesională şi 

contribuţia de noutate pe care o vei aduce dacă vei fi angajat;

þ să îţi faci o listă cu întrebările pe care ar putea să ţi le pună la 

interviu şi cu răspunsurile pe care ai vrea să le dai;

þ să îţi faci o listă cu întrebările pe care ai vrea să le adresezi tu în 

timpul interviului;

þ să pregăteşti materialele pe care este bine să le ai la tine: mai multe 

copii ale CV-ului, lista cu referinţe etc.

 să cauţi cât mai multe informaţii din cele menţionate mai sus pe 

1. Realizează pe pagina 

următoare  o  scur tă  

autoprezentare pe care 

să fii pregătit să o 

prezinţi în 10-15 minute 

şi din care să reiasă 

experienţa profesională. 

2. Scrie alături primele 5 

motive pentru care un 

angajator ar trebui să te 

aleagă pe tine dintre alţi 

15 candidaţi la un post.

EXERCIŢIU

1.

2.

3.

4.

5.

REŢINE
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Scurtă prezentare:

Felicitări! Mergi la pagina anterioară pentru a continua exerciţiul.

Orientarea şi consilierea în carieră
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Cum se face o impresie bună la interviu?

þ

þ îmbracă-te decent, dar nu foarte elegant şi nici foarte sobru;

þ poartă accesorii discrete şi foloseşte foarte puţin machiaj şi 

parfum;

þ zâmbeşte când intri în sală şi răspunde la invitaţiile celor care 

urmează să-ţi pună întrebări; 

þ fii relaxat pentru c  interviul nu este un interogatoriu;

þ stai drept pe scaun;

þ demonstrează încredere în tine pe tot parcursul interviului;

þ ascultă ce-ţi spune cel care îţi pune întrebări, nu-l întrerupe;

þ gândeşte-te înainte să dai răspunsuri la întrebări care necesită mai 

mult timp de gândire;

þ oferă cât mai multe exemple concrete;

þ pune întrebările pe care le-ai pregătit de acasă atunci când este 

momentul (când este rândul tău să  întrebi);

þ dovedeşte că ştii cât mai multe lucruri despre firmă şi despre post; 

þ evită gândurile de genul: „n-am nici o şansă”, „oricum n-am să 

reuşesc” etc.

þ evită să faci aprecieri negative despre cei cu care ai lucrat (dacă ai 

mai lucrat);

þ amână adresarea unor anumite întrebări care ar putea deranja (ex. 

despre zile libere, perioada de concediu, salariul etc.);

þ stăpâneşte-ţi semnele de nervozitate sau emoţiile puternice - 

ticuri, privirile în jos, frământatul mâinilor, bătăi din picior etc.;

þ la întrebarea “de ce doreşti acel loc de muncă” explică în ce fel 

prezenţa ta în colectivul firmei ar fi avantajoasă pentru aceasta, 

adică ce-ai putea face dacă te-ar angaja.

 fii punctual;

ă

REŢINE
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„15 sfaturi pentru a face o impresie bună la un interviu”

[…]Documentează-te despre companie şi locul de muncă pentru care aplici. Dacă se 

poate, interesează-te şi despre persoana care urmează să te intervieveze. Dacă vei deţine 

informaţii despre proiectele sale anterioare, este posibil ca cel care te intervievează să se simtă 

flatat şi să ai un punct în plus.

Ai grijă ca pe Internet să nu existe fotografii cu tine în ipostaze nepotrivite. Nu cred ca îţi 

va face plăcere ca un eventual şef să te vadă în fotografii când erai beat, îmbrăcat sumar sau 

când făceai gesturi obscene.

Înainte de a merge la interviu nu lua medicamente care îţi pot da o stare de somnolenţă şi 

nici nu te atinge de alcool. 

Îmbracă-te corespunzător pentru un interviu. Este absolut necesar să ai o ţinută curată şi 

îngrijită. Nu purta pălării, pantaloni scurţi sau fuste gogoşar. 

Sub nici o formă să nu mesteci gumă în timpul interviului. 

Când mergi la interviu fă cel puţin trei copii suplimentare ale CV-ului şi ale scrisorii de 

intenţie. De asemenea, atât CV-ul cât şi scrisoarea de intenţie trebuie să fie scoase la imprimantă 

pe o hârtie de calitate. Vei face o impresie buna şi dacă vei păstra copiile într-un dosar curat şi 

neîndoit.

Fii punctual. Încearcă să ajungi cu cel puţin 15 minute mai devreme. Ia în calcul că este 

posibil să te plimbi foarte mult după un loc de parcare. De asemenea, vei avea timp să arunci o 

ultimă privire în oglindă, pentru ultimele retuşuri. 

Chiar dacă eşti supărat sau stresat, fă să pară că totul este bine. Pune un zâmbet 

prietenos şi încearcă să pari vesel.

Fii cinstit. Chiar şi micile minciunele "albe" pot face rău. 

Fii prietenos cu toate persoanele pe care le întâlneşti în apropierea clădirii de birouri. Este 

posibil ca una dintre aceste persoane să fie chiar cea care te va intervieva.

De asemenea, fii prietenos cu personalul de la birou. Secretara şi persoanele din alte 

birouri sunt de obicei ochii şi urechile şefului. 

Evită înjurăturile sau limbajul comun într-un interviu. 

Gândeşte înainte să vorbeşti. Vorbeşte clar şi cu încredere. Este mai bine să întrerupi fraza 

şi să te gândeşti la un răspuns bun, decât să spui ceva nepotrivit.

Mulţumeşte pentru timpul acordat şi eventual, cere-i o carte de vizită.”

6. http://www.ziare.com/locuri-de-munca/interviu/15-sfaturi-pentru-a-face-o-impresie-buna-la-un-interviu-879391  (10 mai 2011)

Citeşte articolul „15 sfaturi pentru a face o impresie bună la un 
6

interviu”  şi subliniază sfaturile care nu apar menţionate mai sus:

     

EXERCIŢIU
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La interviu, nimeni nu poate şti ce întrebări se vor pune, dar este foarte probabil să fii 

întrebat:

 Ce puteţi să-mi spuneţi despre dumneavoastră?

Spune pe scurt ce experienţă ai în legătură cu postul respectiv, ce calităţi ai mai ales relaţionale, 

de lucru în echipă şi calităţi care demonstrează stabilitate emoţională şi un caracter echilibrat 

etc.

 De ce doriţi să lucraţi la noi?

Relatează ce ai aflat despre firmă şi reputaţia ei. Subliniază că îţi place munca pe care ai face-o şi 

că ai aptitudinile care corespund cerinţelor postului. Scoate în evidenţă acele lucruri pe care 

crezi că le poţi face pentru a creşte firma. 

 De ce aţi părăsit vechiul loc de muncă? 

Chiar dacă ai avut probleme la vechiul loc de muncă este bine să răspunzi cinstit, însă fără a 

critica sau vorbi de rău conducerea sau colegii.

 Care sunt calităţile dumneavoastră care vă recomandă pentru acest post?

Este bine să enumeri, mai întâi, acele calităţi care sunt de folos firmei şi postului solicitat şi apoi 

altele. În nici un caz nu trebuie să fii modest şi să spui că nu ştii.

 Care sunt defectele dumneavoastră sau punctele slabe?

Începe cu acele defecte care pot fi considerate calităţi pentru o anumită muncă / activitate 

profesională (ex: vorbesc mult: dacă soliciţi un post de agent de vânzări acest defect este o 

calitate, eşti insistent, poţi obţine ce doreşti). 

 Preferaţi să lucraţi singur sau cu alţii?

Este bine să fii cinstit! Dacă poţi fi la fel de eficient şi muncind singur şi cu alţii este perfect. Dacă 

nu, este bine să spui exact ce preferi şi să adaugi că te adaptezi uşor.

 Care sunt planurile dumneavoastră de viitor? Ce vă propuneţi în carieră?

Din răspunsul tău trebuie să reiasă că doreşti să te perfecţionezi, să înveţi mai mult, să ai 

performanţe. 

 Puteţi lucra în condiţii de stres sau cu termene foarte strânse? Cum reacţionaţi la stres?

Dă exemple de situaţii stresante din trecut din care să reiasă că ai capacitatea de a lucra sub stres. 

Dacă nu poţi lucra sub presiune menţionează alte calităţi care pot compensa această deficienţă 

(ex. punctualitatea, minuţiozitatea etc.)

 Ce aţi face într-o situaţie ca aceasta …? 

Răspunde că te-ai consulta cu superiorul tău, dacă ar fi cazul şi că ai respecta regulile firmei. 

Dacă poţi, descrie o situaţie de la vechiul loc de muncă pe care ai rezolvat-o cu succes, 

experienţa şi calităţile care ţi-au fost de folos.

 De ce consideraţi că aţi fi persoana potrivită pentru acest post?

Enumeră competenţele şi trăsăturile tale pozitive, pregătirea, experienţa, abilităţile pe care le ai.

 Ce salariu aţi dori?   

E bine să răspunzi că eşti dispus să negociezi salariul.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Realizează o listă cu abilităţile, competenţele, atitudinile, 

trăsăturile tale pe care ai putea să le prezinţi ca răspuns la 

întrebările de mai jos: 

De ce să vă alegem pe dumneavoastră?  

De ce consideraţi că aţi fi persoana 

potrivită pentru acest post?

LUCREAZĂ
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Caută pe internet cât mai multe informaţii despre cum să reuşeşti 

la interviu. Mai jos îţi dăm exemplu doar de câteva link-uri:

 http://www.myjob.ro/articole/ghid-cariera/222/5402/interviul-de-

angajare-cum-poti-raspunde-intrebarilor-dificile.html

 http://www.bestjobs.ro/cariera/articole/subiect-cateva-dintre-

secretele-unui-interviu-de-angajare-reusit/2/841 

 http://www.birouldeconsiliere.ro/detaliu.aspx?eID=145&t=Articole

þ

þ

þ

În cazul în care eşti refuzat la un interviu, nu trebuie să fii 

dezamăgit sau descurajat şi nici nu trebuie să te simţi frustrat sau 

vinovat. Gândeşte-te că de cele mai multe ori angajatorul caută o 

persoană cu alte competenţe sau are nevoie de o persoană cu o 

vechime şi cu o experienţă mai mare.   

Gândeşte pozitiv! 

Construieşte-ţi o altă strategie!

Organizează-ţi mai bine planul de acţiune!

Apelează la specialişti în consilierea carierei.

La orice interviu ţi se va da ocazia să pui şi tu întrebări. Nu există 

întrebări standard, dar se recomandă:

þ

munca sau activitatea propriu-zisă. Ai grijă doar să nu ceri 

repetarea unor informaţii fiindcă vei lăsa impresia că nu ai fost 

atent.

þ Să întrebi diferite lucruri care fac referire la domeniul de 

activitate, termenele de predare a lucrărilor, program etc.  

þ Să NU întrebi de salariu!

 Să ceri lămuriri suplimentare în legătură cu aspecte legate de 

ATENŢIE!

LUCREAZĂ
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Am înţeles că o informare 

atentă şi o pregătire 

amănunţită sunt foarte 

importante pentru angajare. 

Ştiu ce acte sau documente 

pot pune într-un portofoliu 

personal pentru angajare.

Am învăţat câteva reguli 

generale importante de 

respectat în Scrisoarea de 

intenţie/Curriculum Vitae/ 

Interviu.

Ştiu ce răspunsuri recomandă 

specialiştii pentru cele mai 

frecvente întrebări adresate la 

un interviu.

Am învăţat să concep cât mai 

corect portofoliul personal, 

Scrisoarea de intenţie, 

Curriculum Vitae.

Am înţeles că trebuie să mă 

pregătesc pentru interviu.

Ştiu ce trebuie şi ce nu trebuie 

să fac la un interviu.

... ai aflat multe lucruri interesante! Acum poţi să-ţi evaluezi singur 

progresele. Trebuie doar să citeşti fiecare afirmaţie şi să bifezi căsuţa 

care corespunde răspunsului tău. 

PARCURGÂND  ACEASTĂ  TEMĂ . . .

Cu cât ai mai multe răspunsuri de 4 puncte cu atât este mai bine! Ai parcurs cu seriozitate toate provocările 

din paginile anterioare. Felicitări!

Chiar dacă nu ai reuşit să ai toate răspunsurile de 4 puncte, nu te descuraja. Fă o listă cu lucrurile pe care nu 

le-ai înţeles. Discută cu colegii, părinţii, fraţii, profesorul diriginte sau consilierul şcolar. Cel mai important este să 

cauţi răspunsuri! Mult succes în continuare!

Consider că :
DA

În mare 
măsură

În mică 
măsură NU

4 p 3 p 2 p 1 p

Orientarea şi consilierea în carieră
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